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1. Základní údaje o veřejném projednání 
 
Termín konání:    úterý 03. 11. 2015 
 
Čas začátku akce:   15:00 hodin 
 
Místo konání: zasedací místnost č. 400 Ministerstva zemědělství adresa:  

 Těšnov 65/17, 110 00 Praha – Nové Město. 

 

Předmět veřejného projednání: Seznámení účastníků s návrhem Národního plánu povodí 
Labe a jeho SEA vyhodnocením z hlediska potenciálních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci 
veřejného projednání měli účastníci možnost přímého 
připomínkování návrhu Národního plánu povodí Labe 
a jeho SEA vyhodnocení. 

 

Koordinace veřejného projednání:  Veřejné projednání bylo koordinováno zástupcem 

předkladatele Ing. Alenou Binhackovou (Ministerstvo 

zemědělství, ředitelka odboru vodohospodářské politiky 

a protipovodňových opatření). 

 
 

1.2 Účastníci veřejného projednání ze strany předkladatele a SEA hodnotitele 

 

Zástupci předkladatele (Ministerstvo zemědělství): 

Ing. Alena Binhacková (ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření) 

Mgr. Ladislav Faigl (vedoucí oddělení vodohospodářské politiky) 

 

Zástupci týmu zpracovatele SEA vyhodnocení (FŽP ČZU v Praze): 

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., odpovědný řešitel a koordinátor SEA posuzovatele  

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., posouzení vlivů na životní prostředí 

Mgr. Stanislav Mudra (posuzovatel vlivu na soustavu lokalit Natura 2000) 

 

Zástupce příslušného úřadu pro posuzování vlivů na životní prostředí (MŽP, odbor posuzování 

vlivů na životní prostředí a integrované prevence): 

Ing. Jan Říčan 

  



Vyhodnocení vlivu provádění Národního plánu povodí Labe na životní prostředí 
 

Zápis z veřejného projednání  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Stránka 4 
 

2. Průběh veřejného projednání návrhu koncepce Národní plán povodí 

Labe a jeho SEA vyhodnocení 
 

Z hlediska harmonogramu probíhalo veřejné projednání dle následujícího časového vymezení: 

 

Program veřejného projednání NPP Labe a jeho SEA vyhodnocení 

Čas Téma Přednášející 

15.00 – 15.10 Zahájení Zástupce MZe 

15.10 – 15.25 Představení NPP Labe Zástupce MZe 

15.25 – 15.45 Představení SEA NPP Labe Zástupce SEA hodnotitele 

15.45 – 16.45 Diskuse  

16.45 – 17.00 Závěr jednání  

 

Veřejné projednání zahájila v 15:05 Ing. Alena Binhacková, jako zástupce předkladatele, přivítala 

všechny přítomné a stručně je seznámila s plánovaným průběhem veřejného projednání. Posléze 

byl vyzván Mgr. Ladislav Faigl, aby stručně představil návrh koncepce Národní plán povodí Labe. 

 

Zahájení prezentace návrhu koncepce Národní plán povodí Labe 

Úvodní prezentace vedená Mgr. Ladislavem Faiglem interpretovala základní informace o obsahu 

a struktuře Národního plánu povodí Labe, jeho účelu a postavení v rámci vodního hospodářství. 

Detailní obsah prezentace viz příloha č. 2, kde je její úplné znění.   

 

Po ukončení prezentace následovalo předání slova zástupci SEA vyhodnocení Národního plánu 

povodí Labe k představení SEA Vyhodnocení. 
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Prezentace SEA vyhodnocení Národního plánu povodí Labe  

Prezentaci vedl zástupce SEA týmu Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. Ve své řeči se zaměřil na legislativní 

rámec procesu SEA Národního plánu povodí Labe a specifika plynoucí z vyhodnocení NPP Labe. 

Detailní obsah prezentace viz příloha č. 3, kde je její úplné znění. 

 

 

Závěrem byly zdůrazněny veškeré relevantní časové milníky z hlediska možnosti zasílání 

písemných připomínek k návrhu Národního plánu povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení. Jednalo se 

zejména o: 

 zpracování zápisu z veřejného projednání do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání; 

 vypořádání připomínek veřejnosti zaslaných ve lhůtě do 5 dnů od konání veřejného 

projednání. 

 Byla zdůrazněna lhůta 9. 11. 2015, jako poslední možné datum, kdy lze odeslat písemnou 

připomínku k návrhu koncepce Národní plán povodí Labe a jeho SEA vyhodnocení. 

 

3. Stručný záznam diskuse účastníků se zástupci předkladatele a SEA 

hodnotitele 
 

Veřejná rozprava byla zahájena zástupcem předkladatele Ing. Alenou Binhackovou. V rámci 

diskuse byly vzneseny následující dotazy: 

 

Dotaz 1 

Ing. Beneš (Povodí Vltavy s.p.) 

Je možné, aby ve stanovisku Ministerstva životního prostředí byla uvedena skutečnost, která není 

příliš zřejmá, a to, že posuzování vlivů na životní prostředí Národního plánu Labe bylo v oblasti cílů 

a opatření provedeno v rozsahu obsahů jednotlivých dílčích povodí náležících do národního 

povodí Labe? 

 

Odpověď 1 

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. (FŽP ČZU) 

Jak již zde zaznělo, stejný dotaz padl i na veřejném projednání Plánu pro zvládání povodňových 

rizik v povodí Labe. V rámci vypořádání této připomínky navrhujeme tuto informaci, 

„že vyhodnocení cílů a jednotlivých opatření probíhalo na míře podrobnosti jednotlivých dílčích 

povodí náležících do národního povodí Labe“ uvést v části stanoviska, kde se popisuje proces 

posuzování a jeho míra podrobnosti. Konkrétně se jedná o kapitoly v rámci stanoviska Charakter 

koncepčního dokumentu a průběh posuzování. Následně bude věcí odboru posuzování vlivů 

na životní prostředí a integrované prevence, zdali toto bude akceptovat. 
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Dotaz 2 

Ing. Šárka Okrouhlíková (Agentura ochrany přírody a krajiny) 

Chtěla bych připomenout, že vyjádření, které jsme zaslali v rámci připomínkování oznámení, 

nebyly v SEA Vyhodnocení vypořádány. 

 

Odpověď 2 

(tým SEA Vyhodnocení a zástupce odboru posuzování vlivů na životní prostředí) 

Chyba z hlediska nevypořádání připomínky byla identifikována a tato připomínka bude zařazena 

k připomínkám zaslaným k návrhu koncepce a jeho SEA Vyhodnocení, kde bude následně 

vypořádána.  

 

Dotaz 3 

Mgr. Jiří Guth Jarkovský (Magistrát hlavního města Prahy) 

Pokud jde o cíle „ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha“, tak všechny se tak nějak týkají 

povodní a pouze tři se vztahují k snížení účinků sucha. Otázkou je zdali ta pozornost věnovaná 

„suchu“ by neměla být poněkud větší? Nicméně specifické požadavky či připomínky k návrhu 

plánu koncepce a SEA Vyhodnocení neuplatňujeme. 

 

Odpověď 3 

Mgr. Ladislav Faigl (MZe) 

Národní plány povodí věnují problematice sucha nemalou pozornost, a to mj. prostřednictvím 

listu opatření typu C „Sucho a nedostatek vodních zdrojů“, který navrhuje velké množství opatření 

k řešení uvedené problematiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5.11.2015 

zápis zapsal a zpracoval: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.  
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Příloha č. 1 Prezenční listina Veřejného projednání návrhu koncepce Národního plánu povodí 

Labe a jeho SEA vyhodnocení 
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Příloha č. 2 Prezentace zástupce předkladatele (MZe) 
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Příloha č. 3 Prezentace zástupce SEA vyhodnocení (FŽP ČZU v Praze) 
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